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  حتقيقات
  
  فرّاج خالد
  :الله رام

  شيء كل فيها عاملية قرية
   

 لكن. فلسطين مدن بين املرموقة ملكانتها الغربية الضفة يف مدينة أكبر يعرف، ال من نظر يف الله، رام مدينة تعتبر
 سكان عدد يتجاوز بينما نسمة، 35.000 يتجاوز ال سكانها فتعداد. جداً الصغيرة املدن من تعد أنها هي احلقيقة

 يقول وكما ذلك، ومع. نسمة 70.000 غزة يف الالجئين خميمات وبعض نسمة، ألف 60.000 اخلليل بلدات بعض
 هناك املدينة قلب ففي. الفلسطينية للدولة املعلنة غير الفعلية العاصمة كأنها تبدو الصغيرة الله رام فإن البعض،

 التشريعي، اجمللس ومقر للحكومة، الرئيسي واملقر الرئيس، ديوان مثل كافة، الفلسطينية للسلطة السيادية املقار
 تمثيل لها التي الدول ألغلبية األجنبية التمثيل ومكاتب والسفارات، والوزارات، األمنية لألجهزة الرئيسية واملقار
 انتهاء األحمر، كالصليب األُخرى الدولية واملنظمات املتحدة، األمم ومكاتب الفلسطينية، السلطة لدى رسمي

  .والفنادق واملصارف اخلاص القطاع شركات بكبريات
 عدد جمموع فمن. املدن بقية عن جذرياً اختالفاً يختلف والطبقي، السكاين التركيب حيث من الله، رام يف الوضع
 يف موجود منهم األكبر العدد أصلي، ساكن 1500 سوى يوجد ال نسمة، 35.000 عددهم جاوزيت ال الذين السكان

 الله رام أبناء من املتحدة بالواليات املقيمين عدد فإن الله، رام بلدية مصادر وبحسب. األميركية املتحدة الواليات
  .نسمة 40.000 يبلغ

 احمليطة القرى عشرات من للقادمين مستوعب فهي نسمة، 150.000 نحو إىل النهار يف الله رام سكان عدد يصل
 نسمة، 36.000 املدينة سكان عدد يصبح املساء حلول ومع. كافة الغربية الضفة مدن من لهم جاذب أنها كما بها،
 سكان بأن ذلك. األحد صباح مطلع حتى أسبوع كل من اخلميس مساء بحلول 25.000 نحو إىل يتراجع لكنه

 يف ذويهم مع األسبوع نهاية عطلة يمضون األخضر، اخلط داخل من والفلسطينيين واجلنوب، الشمال من املدينة
  .رزقهم مصادر عن بحثاً هجروها التي وقراهم مدنهم

 الهجرات الستيعاب أبوابها الله رام فتحت األقصى، انتفاضة خالل الفلسطينية األراضي على احلصار اشتداد ومع
 آالف بل مئات منعت مداخلها، وعلى الغربية، الضفة مدن بين انتشرت التي فاحلواجز. إليها املتدفقة الداخلية

 استئجار إىل منهم العشرات دفع الذي األمر سكناهم، أماكن إىل العودة ثم عملهم أماكن إىل التوجه من املوظفين
 شراء إىل بعد، فيما الشقق، استئجار ظاهرة وحتولت. الله رام ملدينة األكبر احلصة وكانت عملهم، مناطق يف شقق

  .نهاية له تكن ومل طال احلصار ألن وملكية
 الثقايف السكاكيني خليل مركز يف لذكراه، تخليداً موسيقية، أمسية حضور إىل دعيتُ سعيد إدوارد رحيل ذكرى يف

 غير بلغة ناطقون ذلك، أقول حين أبالغ وال معظمهم، يف احلضور أن األمر يف الالفت. شخصاً 70 نحو حضرها
 ال حصة واألجانب واألميركيين لألوروبيين أن فعلى شيء على دل إن وهذا. عربية ليست مالحمهم أن كما عربية،

 موظفيه يستقدم الفلسطينية األراضي يف العاملة الدولية واملؤسسات املنظمات من فكثير. الله رام يف بها يستهان
 يقول ما بحسب التي الله، رام هو لديهم املفضل واملكان الفلسطينية، األراضي يف للعمل البالد خارج من وخبراءه
 التي التعددية أن كما كافة، بأنواعها واملطاعم املقاهي ففيها. األوروبية املدن بعض عن تفريقها يمكن ال بعضهم

 حفلة تشاهد أن تستطيع فأنت بالدهم؛ يف حياتهم أنماط إىل أقرب حياة بنمط العيش لألجانب تتيح بها تتمتع
 إىل إضافة. الغربية الضفة مدن أغلبية يف جتده ال الذي األمر قاعاتها، إحدى يف أو فنادقها أحد يف صاخبة رقص

 من تخلو فال اليومية الصحف أمّا. املدن من بغيرها قياساً طبيعية أكثر يبدو اجلنسين بين فيها االختالط أن
 اجلغرايف املوقع أن كما الله، رام مدينة يف معظمها يف تتركز وموسيقية وفنية ثقافية نشاطات بشأن إعالنات

 وسط تقع فهي. املصيف يسمونها الفلسطينيون جعل الذي األمر معتدالً، مناخاً عليها يضفي به تتمتع الذي
 فلسطين شرقي األردن غور بين الفاصل املياه تقسيم خط على وحتديداً فلسطين، يف الوسطى اجلبلية السلسلة
 موقع آخر عن كم 250و فلسطين، شمال يف نقطة أقصى عن كم 164 وتبعد الفلسطيني، الساحلي السهل ومناطق
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 مركز بحسب( امليت البحر عن كم 52و املتوسط، األبيض البحر شواطئ عن كم 67 نحو تبعد كما جنوبها، يف
  ).الوطني املعلومات

 بلديتها لتأسيس املئة بالذكرى االحتفال سيتم ففيها الله، رام مدينة إىل بالنسبة السنين أهم من 2008 سنة تُعتبر
 من آخر شخصاً 15 نحو مع البلدية مقر يف تشاوري اجتماع حضور إىل دعيتُ املناسبة، هذه ويف. 1908 سنة

 وساخناً  عاصفاً اجتماعاً وكان فيها، وسكنهم باملدينة اهتمامهم يجمعهم واالهتمامات، التخصصات خمتلف
 نوعه، يف الفريد التعددي الطابع ذي البلدي اجمللس عمل جتاه التحفظات بعض اجملتمعين من قسم أبدى إذ جداً،
  ".حماس" وحركة" فتح"و اليسار قوائم ومن ومسلمين، مسيحيين من مكون فهو

  
  للمدينة جغرافية حدود

  واضحة غير
 الوقت يف لكنها سكانها، تعداد يف صغيرة بلدة أنها أساس على يكون فقط الله رام مدينة عن احلديث جرى ما إذا

 بلدي جملس ولديها البيرة، مدينة هي شرقيها، واحدة: منهما تمييزها عدم حد إىل أُخريين مدينتين لصيقة نفسه
 بلدي جملس األُخرى هي ولديها بيتونيا، مدينة هي غربيها، والثانية ،"حماس" كتلة مقاعده أغلبية نالت مستقل
 مدينة مركز عن الشيء بعض تبعد التي األُخرى والقرى البلدات أمّا. مقاعده أغلبية على" فتح" كتلة حصلت مستقل

  .الفلسطينية اجلامعات كبرى من واحدة حتتضن التي بيرزيت بلدة وأهمها بالعشرات فتعد الله، رام
 عشرة تبعد التي بيرزيت بلدة إليها ضمت لو أربع إنها القول ويمكن مدن، ثالث بين اجلغرايف التقارب هذا

 يعتقد إذ. اللبس من حالة يولد الله، رام وبين بينها أُخريين قريتين إىل إضافة الله، رام مركز عن فقط كيلومترات
 مديرها التقيت التي البلدية بخدمات املشمولة املنطقة ال كافة، السكانية التكتالت هذه هي الله رام أن البعض

 لإلحصاء املركزي املكتب ذكر إذ ،1997 سنة يف املدينة لسكان العام التعداد بنتائج قناعته عدم عن فعبر العام
 حاليًا، اجلاري العام التعداد أمّا. كثيراً ذلك يفوق الرقم أن يرى وهو نسمة، 22.000 يبلغ املدينة سكان عدد أن

 تقدم فالبلدية. نسمة 35.000 إىل الله رام سكان عدد يوصل أن املتوقع فمن ،2008 سنة يف نتائجه ستعلن والذي
 جتارها، من كثيرين بأن ذلك. املدينة إىل النهار يف الوافدين من يعتبرون مواطن 220.000 نحو إىل خدماتها

 العاملين من العديد أن كما اجملاورة، القرى سكان من هم رسومها، ويسددون كافة، البلدية اخلدمات يتلقون الذين
 املدينة، سكان تعداد يف اللبس يفسر ما وهذا. املدينة خارج من أيضاً هم األهلي، والعمل واخلاص العام القطاع يف

 العام، مديرها بحسب دفعها، الذي األمر ونهاراً، ليالً فيها القاطنين املدينة سكان ألضعاف اخلدمات تقدم فالبلدية
 املكتب على االعتماد دون ومن دورياً، السكانية البيانات حتديث إىل تهدف إحصائية عمل وحدة استحداث إىل

  .لإلحصاء املركزي
 أن الله، رام إىل 1948 سنة يف شوشة أبو قرية من عائلته هاجرت الذي للبلدية، العام املدير لبن، أبو أحمد يرى

 حدة يقلالن وأنهما وتعدديتها، الله رام انفتاح على دليالن ونهارها، ليلها بين واالختالف للمدينة، السكاين التنوع
 يف وال املقهى يف ال االجتماعي نسقها عن غريب بأنه فيها ساكن أي يشعر ال إذ بالغربة، والشعور االغتراب
 هو الله رام يف األمر وهذا. والتجارة والتعليم العمل عن بحثاً الله رام إىل وفدت فاألغلبية العمل، يف وال اجلامعة

  .املدينة دخوله حلظة الغريب تميز التي األُخرى املدن بعض بعكس
 سلطات فرضتها التي واإلغالقات احلصار نتيجة اجلدد السكان آالف الله رام استوعبت االنتفاضة أعوام خالل

 مدينة يف أو بيتونيا، بلدة يف سكن من فمنهم. بلديتها نطاق يف كلهم املهاجرين هؤالء جتمّع ونتيجة االحتالل،
 يف واالستمتاع للتسوق ليالً أو الله، رام يف للعمل نهاراً يتجمعون جميعاً لكنهم اجملاورة، سردا قرية يف أو البيرة،

 يصل كي السيارة استخدام إىل يحتاج ال البيرة مدينة يف يسكن فمن. شوارعها يف للتسكع أو السينما، أو املقاهي
 بلدة أمّا. الله رام ملدينة وغربه البيرة ملدينة شرقه: بينهما مقسوم) املنارة( الرئيسي مركزها إن إذ الله، رام إىل

  .األُخرى اجملاورة القرى إىل بالنسبة نفسه واألمر بالسيارة، قليلة دقائق سوى إليها الطريق تستغرق فال بيتونيا
  

  والعمران البناء فوضى
 لو وإنه البشعة، املباين مئات من مؤلفة أسمنتية كتلة عن عبارة املدينة إن الله برام يقيم مهندس صديق يل قال

 مدينته هي املدينة هذه أن عرف ملا ثمانينياته أو املاضي القرن سبعينيات يف هاجروا الذين املغتربين أحد حضر
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 حالة مطلقاً تشبه ال الله رام بلدية جدران على املعلقة القديمة فالصور. عاماً أربعين أو ثالثين قبل منها خرج التي
 عن كبير حد إىل غابت والنظافة، واألرصفة، العامة، واملساحات اجلميلة، واألبنية األشجار، أن كما اليوم، املدينة
 إالّ وصفها يمكن ال أبنية مكانها وحل األشجار، اجلرافات اقتلعت فقد. كانت كما خضراء تعد مل التي املدينة،

 يف واحلدائق، العامة الساحات بأن ذلك لها، موحد نموذج يوجد ال إذ لياله، على يغني فكل األرصفة أمّا. بالقبيحة
 مل املصيف – فاملدينة. األمنية لألجهزة ومعسكرات مقاراً استُخدمت وإمّا والبناء، العمار بركب أُحلقت إمّا معظمها،

 يف الشعار هذا كلها الكتل استخدمت حين ،2006 سنة االنتخابية احلملة إبان يف قيل كما وجميلة نظيفة تعد
  .الناخبين الستمالة حماولة

 كثيراً، األراضي أسعار ارتفعت الفلسطينية، األراضي الوطنية السلطة طالئع دخول ومع أوسلو، اتفاق توقيع بعد
 هذا الستيعاب كافية فيها السكن ومناطق مبانيها تعد مل التي الله رام مدينة مركزه عام قطاع هناك وأصبح

 بناء ويف األراضي، جتارة يف بجنون االستثمار على اخلاص القطاع وشركات املستثمرون انكب لذا. السكاين التغير
 املدينة غزت التي األبنية هذه يف والالفت. شقة أربعين إىل بعضها يف الشقق عدد وصل ضخمة، سكنية جتمعات

 للخدمات موحد نسق يوجد وال جارتها، عن خمتلفة وارتدادات لون عمارة فلكل املوحدة، النماذج تفتقد أنها
  .اجلماعية

 من للبلدية املمنوحة املساحة أن األول: الله رام يف والعمراين السكاين التضخم لهذا موضوعيان سببان هناك
 إالّ تمنح، ال احملتلة األراضي يف اإلسرائيلية فالسياسات. التوسع هذا تستوعب وال حمدودة االحتالل سلطات
 كحدود" اإلسرائيلية األمنية احلاجات" مضمونها يف تراعي التي البناء رخص ومدروسة، حمدودة بصورة

 املدن مراكز من أخرجت التي االحتالل جيش ومعسكرات املستوطنون، يسلكها التي االلتفافية والطرق املستعمرات،
  .أطرافها يف ووضعت أوسلو اتفاق أعقاب يف
 السبعة األعوام يف سيما وال الله، رام مدينة إىل املتصاعدة الهجرة فهو التضخم لهذا الثاين املوضوعي السبب أمّا

 كثيراً أكبر املدينة إىل الوافدة فالهجرات االحتالل، سلطات فرضته الذي احلصار من وهرباً العمل عن بحثاً األخيرة،
  .االستيعابية قدرتها من

 يمكن التي املتوفرة املساحات أغلبية من االستفادة وإىل عمودي، بشكل البناء إىل املستثمرين دفعا السببان هذان
  .بالبناء املتعلقة احملاكم وقرارات القوانين تنفيذ املكلفة اجلهات ضعف مستغلين عليها، البناء
 الله رام عائالت من عائلة إىل جذوره تمتد والذي القطان، احملسن عبد ملؤسسة التنفيذي املدير خلف، زياد يقول

 نتذكر أن علينا: "مضيفاً أهلها، وبساطة اجلميل املعماري طابعها فقدت التي املدينة حلالة جداً حزين أنه األصلية،
 وكيف حماصيلهم، من العرق يصنعون كانوا وكيف وزيتونهم، كرومهم من يعتاشون وأجدادهم أجدادنا كان كيف
 املاضي القرن ستينيات خلف ويتذكر." األقل على عام ملدة قاطنيه يكفي غذائي خمزون بيت كل يف كان

 املدينة، يف اخلضروات سوق يف وتبيعه أرضها منتوج يوم كل صباح يف حتمل جدته كانت عندما وسبعينياته
" القصور" يف ينامون كانوا إذ العائلة، ملساعدة الزيتون موسم يف املدرسة عن يغيبون وأشقاؤه هو كان وكيف

  .الكروم يف املنتشرة الزراعية
 على االستيعابية املدينة طاقة فوق وهو قط، له خمططاً يكن مل الله رام يف احلياة أنماط يف السريع التغير: "ويتابع

 بحق املرتكبة اجملزرة مسؤولية السلطة، إىل احملافظة إىل البلدية من كلهم، القرار صناع ويتحمل املستويات، كل
 بالعجز، شعوري نتيجة منه واستقلت ،2002 سنة حتى 1996 سنة من البلدي اجمللس يف عضواً كنت لقد. املدينة
 البلدي، للمجلس اجتماع كل ففي. وطابعها املدينة تنقذ أن شأنها من كان ملقترحات صاغية آذان وجود ولعدم

 على نحافظ وأن وتطورها، املدينة نمو يف حتكم جهاز ننشئ أن يجب إنه أقول كنت الصلة، ذات اللقاءات كل ويف
  ."املدينة جمال من األدنى احلد على احلفاظ لتم نُفذت لو التي األمور من كثير إىل إضافة اخلضر، املساحات

 املعمار مركز( رواق يف يعمل والذي الله، رام مدينة من املعماري واخملطط املهندس مهوي، فرحات ويقول
 قدرة وبعدم السائدة، الفوضى بحالة مرتبط األول: حمورين الله رام يف العمرانية الفوضى ملشكلة إن ،)الشعبي
 يف االزدواجية من وللحد البناء، يف حتدث التي التجاوزات ملنع صارمة إجراءات أي اتخاذ على التنفيذي اجلهاز
 البلدي اجمللس سلطة بين الصالحيات وضوح عدم إىل باإلضافة املقاولين، مع الفلسطيني الرسمي اجلهاز تعامل

 ضمن الله رام بلدية تقع التي والبيرة الله رام حمافظة سلطة وبين مسؤوليته، حتت الله رام مدينة تقع التي
  .الفلسطينية الوطنية للسلطة العامة السياسة تمثل والتي القروية، واجملالس البلديات كعشرات صالحياتها،
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 على وال للمدينة، مستقبلية رؤية على يشتمل ال ألنه البلدية، لنطاق الهيكلي اخملطط فهو للمشكلة، اآلخر احملور أمّا
 األبنية ارتفاعات وحّد أنه ومع. فقط املوقتة واملشكالت االرتدادات معاجلة إىل يتطرق وإنما أيضاً، للتطوير آليات

 يف الكبير االرتفاع فإن وهكذا،. التطوير إىل احملتاجة املناطق وال البناء فئات يحدد مل إنه إالّ كافة، املناطق يف
 الفوضى من حالة الضرورة يف ينتجان مالئم، غير وتنظيمي هيكلي خمطط إىل باإلضافة األراضي، أسعار

  .العمرانية
 من أموال بجباية سعيدة ليست البلدية إن البلدية، رئيسة ونائب البلدي اجمللس عضو الله، عبد حممود ويقول

 املراحل من مرحلة يف شكلت األموال تلك أن من الرغم على البناء، يف املتجاوزين على تفرضها التي الغرامات
 ليست عنها غرامات جباية تتم التي اخملالفات ألن املالية، أزماتها بعض حلت أنها كما للبلدية، جيد دخل مصدر

 يف إننا" :ويضيف. باالرتدادات ترتبط معظمها، يف وهي، القانون يجيزها التي تلك من وإنما فاضحة، خمالفات
 اخملالفات بعض باستثناء تراخيص، اخملالفين منح رفضنا ،2006 سنة منذ واملنتخب احلايل البلدي اجمللس

 دون من لكن. فيها السكن من الناس يمنع مل اخملالفة والشقق للبنايات الالزمة التراخيص منحنا عدم إن. الصغيرة
 املشكلة ترحَّل وهنا. األراضي دائرة يف تسجيلها وإعادة امللكية نقل واملشتري البائع يستطيع ال البلدية ترخيص

 الشراء، قبل باملواطنين، دائماً البلدية تهيب السبب ولهذا. املشكالت هذه يف لها ذنب ال التي العائالت إىل عملياً
  ."شراءها ينوون التي البيوت أو الشقق يف قانونية مشكالت وجود عدم من للتأكد إليها التوجه
 األبنية بشاعة على رده معرض يف الله عبد السيد يقول كما جميلة فنية لوحات بأنها عاملياً املباين وتعرف

 هو اجلمال، عدا الفوضى، لهذه األوىل الضحية أن ويعتبر. موحد لنموذج تخضع ال والتي الله، رام يف املنتشرة
 الفلسطينية املدن يف عامة املشكلة إن إذ فلسطينية، جهة من ألكثر املسؤولية حممالً الفلسطيني، املعماري التراث

 ملعايير يخضع مل الذي األبنية نظام على تقع الله، عبد بحسب األوىل، واملسؤولية. وحدها الله رام يف ال كلها
 التي الثانية اجلهة أمّا. عمراين لنسق األدنى احلد يضمن بشكل واألحياء املباين تصنيف فيه يُراعَ ومل موحدة،
 التي األجور وقلة املعماري، النمط توحيد يف جهدهم قصارى يبذلون ال الذين املهندسون فهي املسؤولية تتحمل

  .الفوضى لهذه مبرراً تعتبر ال يتقاضونها
 تراخيص يصدر وأالّ  واحد، بنمط مستقبالً للبناء مناطق يحدد أن البلدي اجمللس استطاعة يف أن الله عبد ويؤكد

  .الظاهرة هذه من للحد مستقبالً تنفيذه صدد يف نحن ما وهذا. معينة بشروط إالّ بناء
  

  الله رام يف
  العناوين كل جتد

 مركز أن جند) باسيا( الدولية للشؤون األكاديمية اجلمعية عن يصدر الذي السنوي الكتاب إىل سريعة نظرة يف
 شوارع من شارع يكاد فال الله، رام هو السينما ودور واملسارح والبحثية الثقافية واملراكز املؤسسات أغلبية

 مسرح إىل القطان، احملسن عبد مؤسسة من: والفنية الثقافية واملؤسسات املراكز هذه من واحد من يخلو املدينة
 الثقايف، الله رام بقصر مروراً السكاكيني، خليل ومركز الشعبي، الفن مركز إىل القصبة، وسينماتيك ومسرح عشتار،

 الله رام وسرية إليه، املؤدي الشارع على طوكيو شارع اسم البلدية وأطلقت اليابان حكومة من بدعم شيد الذي
 يف هو العام الرأي استطالعات ومراكز الكبيرة البحث مؤسسات مركز من كالً إن بل فحسب، هذا ليس. إلخ األوىل،

 الفلسطيني والشتات الالجئين ومركز ،)مواطن( الديمقراطية لدراسة الفلسطينية املؤسسة: مثل أيضاً، الله رام
 للدراسات الفلسطيني واملركز الفلسطينية، الدراسات مؤسسة من فرع وهي املقدسية، الدراسات ومؤسسة ،)شمل(

 املكاتب من كل مركز فإن ذلك إىل إضافة. البحثية واملؤسسات املراكز من غيرها والكثير ،)مدار( اإلسرائيلية
 رام مدينة يف هو الفلسطينيتين،" األيام"و" احلياة" وصحيفتي الفضائيتين،" اجلزيرة"و" العربية" لقناتَيْ  الرئيسية

 بلدة يف إنها إذ الله، رام عن كثيراً تبعد ال ومطابعها فيها التحرير وقسم فإدارتها ،"القدس" صحيفة أمّا. أيضاً الله
 يف تقع أنها من الرغم على مقرها إىل بسهولة الوصول دون يحول العنصري الفصل جدار لكن منها، القريبة الرام

  .1967 سنة منذ احتلت منطقة
 وبيروت وعمّان وتونس دمشق يف كانت التي السياسية واألحزاب القوى مقار فإن السياسي، الصعيد على أمّا

 لالتفاق املناصِرة السياسية املقار ذلك ويشمل الله، رام مدينة إىل أوسلو اتفاق توقيع بعد انتقلت وبغداد، وصنعاء
 السلطة أي الرسمي، السياسي للنظام مركزاً  كونها من الرغم على الله، فرام. والكبيرة منها الصغيرة له، واملعارضة

  .كافة والوطنية اإلسالمية السياسية لألحزاب مكاتب فيها يوجد إذ للمعارضة، حيوي مركز أيضاً فإنها الوطنية،
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 ما أي شواقل، عشرة بمبلغ ونرجيلتك قهوتك فيها تشرب أن تستطيع التي الشعبية املقاهي جتد الله، رام يف هنا،
 بمبلغ لكن أنفسهما، والنرجيلة القهوة فيها تشرب التي النخبة مقاهي أيضاً وفيها دوالر، ونصف دوالرين يعادل
 أن يف املقاهي من النوعين هذين بين الفارق يكمن وربما. دوالرات عشرة من أكثر أي شيقالً، اخلمسين يفوق

 النخبة مقاهي أن إىل باإلضافة هذا. الذكور على حكر األوىل بينما فيها، اجللوس الفتيات تستطيع خمتلطة الثانية
 أنها كما. العامليان والسمعة االسم فاتورتك إىل يضاف وهكذا األوروبية، العواصم يف املوجودة تلك إىل أقرب هي

 هذا يف والعاملون الصحافيون فيها يتجمع مقاهٍ فهناك ومهنته؛ وهوايته املقهى صاحب هوية بحسب مصنفة
  .أساسي بشكل لألجانب ورابعة للمخرجين، وثالثة التشكيليون، الفنانون فيها يتجمع وأُخرى احلقل،

 حتريرها يرئس التي ،"الشباب فلسطين" جملة من نوفمبر/الثاين تشرين نهاية يف الصادر عشر احلادي العدد يف
 تُكتب والتي للشباب، اخملصصة األبواب من وهو ،Forward عنوان حتت شيق باب هناك حممد، زكريا الصديق

  :اجمللة يف ورد مما أسباب سبعة وسأختار". الله رام بنحب ليش: "معنونة مادة وفيه فقط، بأقالمهم
 وبالعكس املطعم ع يروح عشان شوب الكويف من بيطلع الواحد الله رام يف ألنه.  
 املسلم صاحبك امليالد عيد ويف املسيحي، صاحبك برمضان بهنيك واحد أول الله رام يف ألنه.  
 جتميل عمليات بدون حلوات البنات الله برام ألنه.  
 إيطالية بيتزا وتتعشى صيني وتتغدى فالفل تفطر ممكن الله رام ألنه.  
 روّحوا الشمال أهل بكونوا اخلميس، يوم حزينة بتكون الله رام يف ألنه.  
 املنارة، دوار على العربي البنك( األجانب حتى العربي، البنك عند بعض بتستنى الناس كل الله رام يف ألنه 

  ).الرئيسي الله رام مركز
 البيرة وبتبلش الله رام بتخلص وين بتعرف ما هون ألنه.  

 النقطة ففي. واالستهالكية والسياسية والثقافية االجتماعية أبعادها لها الشباب، ذكرها التي السبعة، األسباب هذه
 ليسوا، املدينة سكان أن على اخلامسة تدل بينما املدينة، يف املنتشرة واملقاهي املطاعم كثافة إىل إشارة األوىل

 يف ذلك إىل أشرنا وقد للمدينة، واضحة حدود وجود عدم عن فتعبر األخيرة أمّا. األصليين سكانها من معظمهم، يف
  .التحقيق هذا

  
  اهتمام مركز الله رام

  وسائله بكل اإلعالم
 ودولياً  عربياً  بل فحسب، حملياً ال الفلسطينية، األراضي يف األول اإلعالمي املركز تكون أن الله رام على غريباً  ليس

 تُتخذ فيها إذ الفلسطيني، السياسي للنظام مركزاً تعتبر الله فرام. كافة واملرئية واملسموعة املقروءة بأنواعه أيضاً،
 الطائرات واغتالت عرفات، ياسر الراحل واستشهد حوصر وفيها الفلسطينية، بالقضية املتعلقة املصيرية القرارات

 أغلبية فإن لهذا،. الرسمية والشخصيات العامل رؤساء فيها يُستقبل كما مصطفى، علي أبو الشهيد اإلسرائيلية
  .كافة الفلسطينية األراضي يف للعمل لها مقراً  الله رام من اتخذت املهمة اإلعالم وسائل

 BBC العاملية، اإلعالم وسائل دفعت عرفات، ياسر للرئيس الصحية احلالة تدهور عن احلديث بدأ الذي الوقت ففي
 أجل من ،"الرئاسة مقر" للمقاطعة، احملاذية املنطقة لسكان طائلة مبالغ وغيرها، والعربية واجلزيرة CNNو

 شبه إىل املنطقة تلك حتولت ،2004 سنة من أكتوبر/األول تشرين أواخر ويف. وسطوحها منازلهم استئجار
 هذه مراسلو فيها سيطل التي اللحظة انتظار يف ذلك وكل اإلعالمية، اخلدمات جميع فيها تلفزيونية استوديوهات

  .الصحية الرئيس بحالة متصل خبر أي إلعالن القنوات
 تامة بجهوزية كامل عمل طاقم على نحافظ الله، رام يف اجلزيرة مكتب يف إننا: "عاقلة أبو شيرين اإلعالمية تقول
 قد التي األُخرى للمناطق ظلماً هذا يشكل وربما ،"الفلسطينية الدولة عاصمة" تعتبر الله رام ألن الساعة، مدار على

  ."الله رام يف حتدث التي تلك من أكثر كبيرة إسرائيلية حلمالت تتعرض
 مركز تشكل أصبحت ألنها الله رام يف العيش إىل اضطرت أنها تقول القدس، مدينة يف وكبرت ولدت التي عاقلة أبو

 يف أو نفسها احملطة يف يعملون الذين زمالئها من كثيرين حال هذا وحالها كإعالمية، مهنتها إىل بالنسبة الثقل
 لدخول تصريح إىل بحاجة وليست املقدسية، الهويات حملة من عاقلة أبو أن من الرغم وعلى. أُخرى حمطات
 دقيقة كل إىل حتتاج كإعالمية حركتها بالضرورة تعوق املتجاورتين املدينتين بين املنتشرة احلواجز فإن القدس،

  .وأُخرى ساعة بين أحداثه تتغير بلد يف عملها، أثناء يف
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 أي ،2002 سنة الله رام يف ليسكن فرنسا من انتقل والذي مستقالً، يعمل الذي بارت، بنجامين الفرنسي الصحايف
 إىل باإلضافة الفرنسية، اإلذاعية احملطات إحدى يراسل وكان املقاطعة، وحصار الغربية الضفة اجتياح سنة يف

 السكن اختياره بشأن أمّا. قربه يكون أن يريد صحايف ألي سياسي حدث مركز الله رام إن يقول فرنسية، صحيفة
 الساعة بعد تصبح الشرقية القدس لكن القدس، يف يسكن أن املفترض من كان إنه فيقول غيرها، يف ال الله رام يف

 إىل املطاعم من متوفر، شيء فكل الله رام يف هنا أمّا شوارعها، يف يتجول أحد ال الصغيرة كالقرية مساء السابعة
  .اخلدمات مراكز إىل املقاهي

 يف يعيش بها، والكتابة القراءة على قادراً وأصبح الله، رام يف وجوده خالل من العربية اللغة أجاد الذي بنجامين،
 فإن وكصحايف. الله رام بنات من صديقة وله القدماء، أبنائها من كأنه وأحياءها شوارعها ويعرف املدينة هذه

 2005 سنة يف عمل وعندما. الفلسطينية السلطة يف أم السياسية األحزاب يف ذلك أكان سواء كثيرة، مصادره
 على وأصر رفض لكنه بالقدس، واإلقامة سكنه مكان تغيير إدارتها منه طلبت ،Le Monde لصحيفة مراسالً
  .الله رام يف البقاء
 حياته، على خطراً تشكل ألنها الله رام مغادرة على دائماً يحثونه فرنسا يف وأصدقاءه عائلته إن بنجامين يقول
  .شيء كل فيها جتد عاملية قرية عن عبارة الله رام إن لهم يقول لكنه اإلعالم، وسائل بعض يروج كما

  
  الثقافة حتتكر الله رام
 إعالن دون من يوم يمر يكاد ال ،"اليوم تذهب أين" عنوان وحتت احمللية، اإلذاعة حملطات الصباحية البرامج يف

 أمسية يكون قد النشاط وهذا. والثقافية الفنية الله رام مراكز يف األقل على واحد فني أو ثقايف بنشاط يتعلق
 وكثافة. غناء أو رقص، عروض أو مؤتمراً، أو ندوة، أو حماضرة، أو فيلماً، أو عاملية، أو فلسطينية لفرقة موسيقية
 من ومنهم يحضرون، حدث أي إزاء حيرة يف يقعون األحيان، من كثير يف املهتمين، جتعل والثقافية الفنية األحداث

  .نفسها الليلة يف حدثين إىل يذهب
 يف اخلجولة املشاركات بعض مع الله رام يف أيضاً تقام والتي العاملي، الطابع ذات السنوية النشاطات عدا هذا

 وهذه. السينمائي القصبة ومهرجان املعاصر، للرقص الله رام ومهرجان الدويل، فلسطين كمهرجان األُخرى، املدن
 والفن الثقافة مع والتبادل التفاعل الله رام جملتمع تتيح عامليين وخمرجين فنانين تستضيف التي املهرجانات

 فنادق تمتلئ الصيف مهرجانات فخالل. للمدينة والسياحية التجارية احلركة رفد يف تساعد أنها كما العامليين،
 مكاناً  أصبحت الله رام أن إىل يشير الذي األمر واملثلث، اجلليل مناطق من القادمين بالفلسطينيين الله رام

  .فيها دينية أو أثرية معامل أي وجود عدم من الرغم على الداخلية، السياحة الستقطاب
: 2005 سنة يف مهرجانه شعار كان والذي الدويل، فلسطين مهرجان سنوياً يقيم الذي الشعبي، الفن مركز إن

 األراضي يف أُخرى مناطق إىل بعضها أو العروض بنقل قراراً إدارته اتخذت ،"العنصري الفصل جدار ليهدم"
 الرابعة اجلهة أما ثالث، جهات من باجلدار أحيطت التي قلقيلية، ومدينة اخلليل وقرى حلم بيت مثل الفلسطينية،

  .منها واخلارجين املدينة إىل الوافدين حركة يف يتحكم احتاليل حاجز فهي
 الثقافية احلالة يف املشاركة إىل األُخرى واملناطق املدن حاجة أتفهم إنني: "املركز مديرة حموري، إيمان تقول

 سبيل فعلى. الله رام مدينة يف احلالة هي كما ذلك دون يحول املوضوعية الظروف من كثيراً لكن الفلسطينية،
 كتلك وثقافية فنية عروض إقامة على تساعدنا ال الفلسطينية واملدن القرى لبعض احملافظة التركيبة إن املثال،

 اجلدار، ضد غنت فلسطينية فولكلورية لفرق عروض إقامة البلدية منعت قلقيلية ففي. الله رام مدينة يف تقام التي
 اإلسالمية الثقافة عن يعبر وال اإلسالمية، واملفاهيم القيم مع يتعارض هذا أن بحجة واملقاومة، االنتفاضة ومع

  ."اجلنسين بين باالختالط ويسمح احملافظة،
 تكون أن غريباً وليس. العاصمة يكون ما غالباً للثقافة، مركز يوجد تطوراً، الدول أكثر ويف أنه، إىل حموري وتشير

. احملافظة املناطق تلك من بعضهم يأتي الذين للفنانين املالئمة والثقافية الفنية البيئة يوفر الذي املركز الله رام
 واالستوديوهات واملسارح القاعات مثل الفني للعمل التحتية البنية فيها تتوفر الله رام فإن البيئة، إىل وباإلضافة

  .الفنانين طاقة ترفد التي التقنيات من وغيرها التدريب ومراكز
 يعتبر الله رام يف والفنية الثقافية احلالة تركز إن القصبة، وسينماتيك ملسرح التنفيذي املدير عليان، خالد ويقول
 اندالع مع لكن الثقافية، واملراكز الفنية الفرق حتتضن القدس كانت املاضي القرن ثمانينيات ففي. نسبياً حديثاً

 اندالع ومع. يومية ملضايقات وعرضة اإلسرائيلية السلطات من مالحقة املراكز هذه أصبحت األوىل االنتفاضة
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 على احلفاظ اإلمكان يف يعد مل واحلواجز، باجلدار تطويقها عبر كامل بشكل سالقد وإغالق األقصى، انتفاضة
 -  تعتبر فهي الفلسطينية، لألراضي الثقافية العاصمة الله رام أصبحت هنا من. واملؤسسات املراكز هذه فاعلية
 األهلية املؤسسات ألغلبية ومركزاً القدس، من وقريبة وسياسياً، دينياً وخمتلطة، منفتحة مدينة - عليان بحسب
 مركز تكون ألن تؤهالنها وبيئة بنية فيها تتوفر إذ الفلسطينية، الوطنية للسلطة رئيسياً  ومركزًا واحمللية، الدولية
 الثقايف باجملال االهتمام مؤخراً، بدأ، املدن بعض أن من الرغم على الفلسطينية، األراضي يف األول الثقافة
  .حلم وبيت وجنين نابلس يف جيدة بدايات وهناك والفني،

 يف اجلمهور أن إىل املعاصر، للرقص الله رام مهرجان مدير منصب أيضاً يشغل الذي عليان، يشير أُخرى جهة من
 الذي األمر حمافظ، طابع ذات أُخرى مدن يف اجلمهور جتاوب من أكثر معاصر رقص فرقة مع يتجاوب الله رام

  .الله رام يف واستضافتها ودعوتها عاملية فنية بفرق العالقة تطوير على باستمرار يشجعنا
  

  مركز الله رام
  الوسطى الطبقة يجذب

 تبايناً اإلحصائية املعطيات أظهرت فقد. الوسطى الطبقة وجود شرطا املؤسسي احلضور يف والتنوع الكثافة إن"
 املدن هي حجماً األكبر املدن أن متوقع، هو كما صحيحاً، وليس. والقطاع الضفة ملدن الطبقي التكوين يف واسعاً

 والبيرة، الله رام مدينتي يف برزت الوسطى للطبقة األعلى فالنسبة. الوسطى الطبقة من األعلى النسبة تضم التي
 مدينة يف جداً متواضعة بنسبة قياساً النصف، من اقتربت إذ الفلسطينية، املدن بين حجماً األصغر املدينتين

  ).286 ص ،2006 هالل..." (غزة مدينة يف العام الوطني املعدل على تزيد ال ونسبة اخلليل،
 مدينتي يف التمركز إىل الطبقة هذه تدفع التي األسباب..." الفلسطينية الوسطى الطبقة" كتابه يف هالل جميل يسوق

 الضفة، وسط اخلاصة والشركات احلكومية، غير املنظمات ومقار الفلسطينية، السلطة كمؤسسات والبيرة، الله رام
 بين عالقة على وأبقت الشمالية أميركا إىل املاضية العقود يف والبيرة الله رام شهدتها التي الواسعة والهجرات

 تنوع إىل نظراً الله رام يف املسيحي احلضور تأثيرات ذاته االجتاه يف ساهم كما. والبيرة الله رام ومدينتي هؤالء
  .املوقع هذا يف النشاط

 الوسطى الطبقة تمركز ظاهرة إن فتقول تراكي، ليزا الدكتورة بيرزيت، جامعة يف االجتماع علم يف احملاضِرة أمّا
 وازدهر مباشرة، النكبة بعد بدأ الله رام إىل الداخلية الهجرات تاريخ إن إذ زمنياً، احلديث باألمر ليس الله رام يف

 من معظمهم، يف الله، رام إىل جلأوا الذين الالجئون كان النكبة سنة ففي. املاضي القرن ستينيات يف كبير بشكل
 من القريبة اخمليمات إىل انتقلوا وإنما الله، رام يف كثيراً يمكثوا مل لكنهم املدارس، يف موقت بشكل فأقاموا الفقراء،
 مدن من وأغلبيتهم الله، رام يف بقوا الذين الالجئون أمّا. وقلنديا عمار ودير واجللزون األمعري: أربعة وهي املدينة

 تمكنوا وقد أصالً، مدنهم يف الوسطى الطبقة إىل ينتمون كانوا الذين أولئك فهم ويافا، والرملة كاللد فلسطين وسط
 جتار كبار من وأصبحوا التجارة معترك يف الحقاً واندجموا عليها، والبناء أراض وشراء الله رام يف العيش من

  .املدينة
 املصادر بعض فبحسب. داخلية ألسباب كان 1948 سنة الله رام يف الالجئين مكوث عدم فإن يبدو، ما وعلى
 خارجية جهات إىل التوجه إىل عليها القيمين بعض دفع الذي األمر حمدودة، االستيعابية البلدية قدرات كانت

 األردين امللك إىل رسالة الله رام بلدية رئيس بأعمال القائم أرسل فقد. املدينة على ترتبت التي األعباء من للتخفيف
 ليس إذ الالجئين من املدينة بإخالء فيه لها يسمح الله رام بلدية إىل أمراً يصدر أن" فيها إليه طلب يوليو،/تموز يف
  ).110 ص ،1997 منيّر" (الوضع هذا تتحمل أن إمكانها يف

 النشاط أن كما العايل، للتعليم مركزاً والحقاً للتعليم، مركزاً الوقت ذلك يف الله رام اعتُبرت تراكي، وبحسب
 حتوالً  املدينة شهدت ،2000 سنة بعد لكن. فيها الطبقة هذه تركز يف كبير، حد إىل ساهم، فيها املبكر السياسي

 ذلك، إىل إضافة. طبعاً احلصار نتيجة وذلك وجنوبها، الفلسطينية األراضي شمال من إليها الوافدين أعداد يف كبيراً
 رام مدينة على دراماتيكية ستكون ،2008 سنة أوائل ستظهر التي العام التعداد نتائج فإن أيضاً، تراكي وبحسب

 االجتماعية خلفياتهم ويف املدينة، سكان تعداد يف جوهرية تغيرات وجود تؤكد املوجودة املؤشرات إن إذ الله،
 من كبير لعدد حيوياً خدمات مركز الله رام كون بين التمييز الضروري من أن أيضاً، تراكي، تضيف. واالقتصادية

  .الله رام يف السكن إىل االنتقال ظاهرة وبين خارجها، من السكان
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 عدد يزيد الكبيرة، واملؤسسات الوزارات خملتلف العامة ولإلدارة وللخدمات، للتسوق، حيوياً مركزاً الله رام كون إن
 أّما. عليه كان ما إىل املدينة قاطني عدد يتراجع حتى الغروب يحل إن ما لكن أضعاف، خمسة نحو نهاراً وافديها
 ذوي من األكبر فالقسم. أنفسهما والدخل باخللفية ليسوا فهم ،2000 سنة بعد إليها جاؤوا الذين اجلدد، وافدوها

 اجملاورة، القرى يف أو الشرايط، أم كحي الشعبية، األحياء يف شققاً  يستأجر املوظفين وصغار احملدود الدخل
 املتوسط الدخل ذوي أن حين يف معينة، مصرفية تسهيالت ضمن نفسها األحياء يف شققاً منهم آخر قسم ويشتري
  .الطيرة وحي املصيون كحي املدينة، يف الراقية األحياء يف شققاً يمتلكون واملرتفع

 السلطة قدوم مع تتبلور مالحمها بدأت الله رام يف جديدة اجتماعية ظاهرة إىل النظر تراكي الدكتورة تلفت
 أن يستطيع فاملراقب. االجتماعي التباين ظاهرة وهي اجلاري، الطبقي لالستقطاب انعكاساً وتأتي الفلسطينية،

 نتيجة الله لرام امتداداً أصبحت اجملاورة والبلدات القرى ويف املدينة أطراف يف شعبية أحياء هناك أن يالحظ
 سابقاً، أنه، مع املصيون، وحي الطيرة حي مثل راقية أحياء وهناك اجملاورة، بيتونيا بلدة مثل العمراين، التواصل

 يسكنها التي واملناطق األحياء يف يسكنوا أن احملدود الدخل ذوي إمكان يف وكان أكبر، جتانس يوجد كان
 إذ السيدات، بها تقوم التي الصباحية الركض رياضة يف تبدو الظاهرة هذه ترجمة أن إىل تراكي وتشير. األغنياء

  .الشعبية األحياء يف ليس لكن والطيرة، املصيون حيَّيْ يف يجرين مشاهدتهن يمكن
 الوسطى الطبقة تمركز بظاهرة يعود فإنه بيرزيت، جامعة يف االجتماع علم يف احملاضر تماري، سليم الدكتور أمّا
 أبناء من متعلمة شريحة بروز يف التعليمية اإلرساليات ساهمت حين األوىل، العاملية احلرب إىل الله رام يف

 أمّا. املاضي القرن من العشرينيات يف أميركا إىل املسيحيين الله رام أبناء من كثير هجرة عزز الذي األمر املدينة،
 إحداث يف املتعلمين، أعداد يف املتزايدة والنسبة الهجرة، تلك ساهمت فقد نفسه، املاضي القرن ثالثينيات يف

  .املهاجرين املدينة أبناء من املتدفقة األموال مصدرها كان الله رام يف كبيرة عمرانية حركة
 فبالتزامن. املدينة هوية بلورة يف نوعية قفزة أيضاً شكلت املاضي القرن ستينيات حقبة إن قائالً تماري ويستطرد

 ورافق هناك، للعمل اخلليج دول إىل الفئات جميع من املدينة أبناء من كثير هاجر العربي اخلليج يف النفط ثورة مع
 املدينة أبناء من العشرات فالتحق والبعثية، الناصرية التجربة بروز مع اجملاين اجلامعي التعليم جتربة تعميم ذلك

 نشوء ويف املدينة، يف أُخرى عمرانية نهضة يف كبير، وبشكل كله، ذلك ساهم لقد. واألجنبية العربية باجلامعات
  .متمولة اجتماعية شريحة بروز يف ثم ومن االقتصادي، االستثمار مركز لتكون أهلتها حتتية بنية
 تتوسط أنها حيث اجلغرايف، الله رام موقع أن يعتبر تماري الدكتور فإن املاضي، القرن من التسعينيات يف أمّا

 أعقاب يف إليها العائدين كوادر استقطاب يف كبير حد إىل ساهما القدس، من الشديد وقربها الفلسطينية، األراضي
 إىل نظراً الغربية الضفة يف مركزه لتكون الله رام مدينة اختار عرفات ياسر الرئيس كان فقد. أوسلو اتفاق توقيع
  .القدس عاصمتها فلسطينية دولة إىل املفاوضات تؤدي أن املفترض من كان إذ القدس، من قربها

 مدينة يف ال الله رام يف العيش الوطنية السلطة كوادر من كثير فضل حمضة، اجتماعية وألسباب تماري، وبحسب
 مكاناً  الله رام يف رأت وعمّان، وتونس كبيروت عواصم من جاءت التي بالتحديد، العليا، البيروقراطية فالفئة غزة؛
  .العواصم تلك يف نفسه حياتها بنمط العيش لها يوفر

. اخلارج إىل أهاليها هجرة مع تزامنت قديمة ظاهرة تعتبر الله رام إىل الوافدة الهجرة أن أيضاً خلف زياد ويرى
 مدارس يف املوجود التعليم بمستوى تتميز كانت إذ املدينة، يف متوفراً  كان الذي التعليم إىل ذلك سبب يعزو وهو

 سبيل على كيافا الساحلية املدن من وحتديداً الغنية، بالطبقات دفع اجلميل الله رام مناخ أن كما. حتديداً" الفرندز"
  .واملتعلمة املثقفة العائالت من أغلبيتهم، يف فهم، الله رام إىل املهاجرين نوعية أمّا. فيها السكن إىل املثال،
 أو منهم األصليين سواء بارت، بنجامين الفرنسي الصحايف سماها كما العاملية، القرية الله رام أبناء عيون وتبقى

   .املستقلة فلسطين دولة كعاصمة القدس إىل رانية الوافدين،
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